
MİLLETVEKİLİ ÇAKIR SORUNLARI DİNLEDİ
Malatya Ticaret Borsası’nda (MTB) düzenlenen Kırmızı Et Sektör Toplantısına AK Parti 

Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’da katıldı.

Ticaret Borsasında Kır-
mızı Et Üreticilerinin 

sorunlarının ele alındı-
ğı toplantı düzenlendi. 
 AK Parti Mil-
letvekili Ahmet Çakır’ın 
da katıldığı toplantının 
açılışında konuşan Ma-
latya Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı 
Ramazan Özcan, TKDK 
üzerinden yapılan projele-
rin devam ettiğini söyledi.
Şuan 45 projenin hayata 
geçirildiğini belirten Öz-
can, “Toplamda bu proje-
ler kapsamında 2 bin 275 
tane büyükbaş, 490 tanede 
küçükbaş yetiştirilecek te-
sisler hayata geçirildi. Bu-
nunla da beraber 24 tane 
projemiz şuan da müraca-
at aşamasında. 7161 sayılı 
yasanın 24. maddesi gere-
ğince canlı hayvan ve süt-
ten arınan merafonu kal-
dırıldı. 18 Ocak’tan itibari 
ile yürürlüğe konuldu. Bu 
sizin sayenizde en son tor-
ba yasada çıkarıldı” dedi.
 Çoban bulunma-
sında da ciddi sıkıntılar 
yaşandığını söyleyen Öz-
can, “Şuan da Afganlı ve 
Suriyeli vatandaşlarımız ol-
mazsa artık çoban bulama-
yacağımız duruma geldik. 

Edirne bölgesinde borsa 
başkanlarımızda bunları 
ifade ettiler. Kırmızı et ile 
ilgili geçtiğimiz hububat 
toplantısında da arpa fi-
yatları ile ilgili genel mü-
dürümüz ile de konuştuk. 
 Toprak mahsulle-
ri ofisi arpa satışına devam 
ediyor. Şuan ki fiyatları 1 
bin 50 TL ama tabi bu it-
hal edilen arpanın bize 
biraz daha uygun fiyatla-
ra en azından nakliyeden 
arındırılmış bir şekilde ve 
bide Malatya da özellikle 
bizim şuan da mevcut ma-
liyeye kayıtlı tüccarlarımız 

TMO’nun sattığı arpaları 
satın alamıyorlar yasal ola-
rak bunun önünde engel 
var. Daha çok büyük üreti-
ciler bu işten faydalanıyor. 
Dolayısıyla burada küçük 
üreticinin TMO’nun piya-
saya sürdüğü ürünü alama-
ması gibi bir sorun oluyor. 
Biz bunun düzelmesini is-
tiyoruz” şeklinde konuştu.
 Milletvekili Ah-
met Çakır ise borsanın 
öncü pozisyona çıkması-
nın Malatya’da önemli bir 
ihtiyaç olduğunu kaydede-
rek, “Hayvancılıkta, kayısı 
kadar Malatya için önem-

li. Başkanımızın da böy-
le toplantı yaparak hem 
kendisini hem de sektörün 
hakimiyeti noktasında ve 
onların çözümü noktasın-
da böyle bir çalışma yaptı. 
 Zaman zaman ba-
kanlarımız gelip gidiyorlar. 
Her sorun kendi içerisinde 
bire bir çalışmayı gerek-
tiriyor. Çözülmedi deyip 
de bir kenara itilmemesi 
gerekiyor. Onu daha iyi 
araştırmak gerekiyor. Ama 
borsamızın da, üreticimi-
zin de, temsilci arkadaş-
larımızın da takip etmesi 
gerekiyor” diye konuştu.



MTB’DE İSTİŞARE 
TOPLANTISI

Malatya Ticaret Borsası 
Başkanı Ramazan 

Özcan, Hububat gurubun 
yer aldığı Buğday Pazarı 
esnafı ile bir araya geldi.
 Malatya Ticaret 
Borsası Meclis Kurulla-
rıyla her hafta bir araya 
gelen Borsa Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ramazan 
Özcan, son olarak hubu-
bat guruplarının yer aldığı 
buğday pazarı esnaflarıy-
la bir araya geldi.  
 Meclis salonun-
da gerçekleşen toplantı-
da hububatçıların sorun-
larını dinleyen Özcan, 

sektörün sorunlarını 
masaya yatırarak hazırlaya-
cakları raporu yetkili kurul-
lara taşıyacaklarını söyledi.

Özcan, toplantıda özellikle 
yeni bir buğday pazarının 
da acil bir ihtiyaç olduğu-
nu vurgularken,  TMO ile 

yaşanan arpa satışların-
daki sıkıntılarında çözül-
mesi için gerekli çalışma-
ları yapacaklarını söyledi.

MÜSİAD ‘DOST MECLİSİ’NİN’ KONUĞU BAŞKAN ÖZCAN

Müstakil Sanayici ve 
İş Adamları Derneği 

(MÜSİAD) Malatya Şube-
si tarafından düzenlenen 
‘Dost Meclisi’ toplantısı-
nın bu ayki konuğu Malat-
ya Ticaret Borsası Başka-
nı Ramazan Özcan oldu.
 Malatya Ticaret 
Borsası Başkanı Ramazan 
Özcan, MÜSAD Türki-
ye’nin en büyük sivil top-
lum örgülerinden birisi 

olduğunu belirterek, “Tür-
kiye’nin ve ülkemizin belki 
dönem, dönem gerek siyasi, 
gerek sosyal alanda girmiş 
olduğu zor dönemlerde çok 
önemli misyonları üstlen-
miştir.    
Özelikle 2018 yılında Tür-
kiye ekonomisini manipüle 
edilmeye çalıştığı dönemde 
de MÜSİAD’ın o dönemde 
ortaya koymuş olduğu ta-
vır ve duruştan dolayı bir 

kez daha teşekkür ediyoruz. 
Türkiye 2019 yılında içe-
risinde içinde bulunmuş 
olduğu bir takım sıkıntıları 
da tez zaman da atlatarak 
yeninden değişim ve dönü-
şümü yaşamaya devem ede-
cektir” dedi.   
            MÜSİAD Malat-
ya Şube Başkanı Hüseyin 
Kalan ise katılımlarından 
dolayı Başkan Özcan’a te-
şekkür ederek, “Bu gün 

Malatya ekonomisine dair 
ne varsa biz bu çatı altında 
konuşmaya, sorunları dile 
getirmeye devam edeceğiz. 
 Bu kayısı da olur 
organize sanayisi yatırı-
mı da olur bütün bunla-
rı buraya davet ettiğimiz 
dostlarımızla masaya ya-
tırıyoruz çözüm önerile-
rimizle sorularımızla ve 
gelen açıklamalarla çözme-
ye çalışıyoruz” diye konuştu.



CHP EKONOMİ HEYETİ MALATYA’DA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından oluşturulan Ekonomi Heyeti, 
Malatya’daki sivil toplum kuruluşları ziyareti kapsamında Ticaret Borsasını da ziyaret 

ederek istişarelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi 
İstanbul Milletvekili 

Yüksel Mansur Kılınç, Tun-
celi Milletvekili Polat Şaroğ-
lu ile birlikte Malatya CHP 
İl Başkanı Enver Kiraz, STK 
gezileri kapsamında Malat-
ya Ticaret Borası Başkanı 
Ramazan Özcan’ı da ziya-
ret ederek bir süre görüştü.
 Burada ilk olarak 
söz alan CHP Tunceli Mil-
letvekili Polat Şaroğlu, daha 
öncede de Malatya’ya gelip 
rapor hazırladıklarını ve bu 
kapsamda yeniden kente 
geldiklerini belirterek, “O 
günden bugüne sunduğu-
muz çözümler sizce yeterli 
midir değil midir, Bunun 
dönüşümü biz söyledik aca-
ba ne kadar oldu, İkincisi 
hükumetin ekonomisinin 
yeterli olup olmadığı gibi 
tekrar düşüncenizi ala-
bilmek için geldik, sizle-
ri ziyaret ediyoruz” dedi.

Görüşmelerde elde edecek-
leri bilgileri yeniden rapor-
laştırarak gerekli politikala-
rın üretilmesi için çalışma 
yapacaklarını kaydeden Şa-
roğlu, “Bundan sonra da sü-
rekli geleceğiz, Sürekli asıl 
muhatap olan insanlardan 
bu bilgiyi alıp siyaset yönte-
mi belirleyip yön vereceğiz. 
Daha önce iktidarın dediği 
gibi acaba bu ekonomide 
gerçek bir ekonomi sıkın-
tımı var yoksa dışarıdaki 
manipülasyon olarak mı 
görülüyor. Bunlar hakkın-
da sizden bilgi alamaya 
geldik” şeklinde konuştu.
 Malatya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Özcan 
ise, CHP’nin bu konu-
da bir çalışma içerisinde 
olmasından dolayı mut-
lu olduklarını söyledi.
Türkiye’de yaklaşık 6-7 ay 
önce ekonomide ciddi bir 

manipülasyon yaşandığını 
belirten Özcan, “Tabi kıs-
men bunun manipülasyon 
olduğunu dövizdeki sert 
çıkış ve düşüşle biraz daha 
göreceli olarak gördük. 
Ama tabi Türkiye’de özel-
likle üretimle ilgili sürekli 
hem mevcut iktidarın hem 
de muhalefetin bir daralma 
olduğunu bununla ilgilide 
gerekli tedbirlerin alınma-
sı konusunda ortak söylem 
vardı. Tabi bu zor dönem 
kısa süre sonra alınan bu 
tedbirler ile özellikle ban-

kacılık sektöründe ciddi 
anlamda bir takım tedbirler 
alındı. Ama biz ihracatta şu 
konuda çok sıkıntı çektik. 
Kurun çok yüksek olduğu 
dönemlerde satışlar yaptık. 
Bu satışları yaptıktan sonra 
döviz bize geldikten sonra 
biz TL’ye dönüyoruz. Dola-
yısıyla TL’ye dönerken satış 
yaptığımız kurun arasında 
ciddi farklar var. Bu bizi zor 
durumda bıraktı. Bunun 
iktidar partisine de merke-
zi hükumetimize de gerekli 
şekilde ilettik” diye konuştu.



MTB’DE 2019’UN İLK MECLİS TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ

Malatya Ticaret Bor-
sası (MTB) 2019 yı-

lının ilk toplantısı borsa 
binasında gerçekleştirdi.
 Meclis Başkanı Er-
doğan Önal başkanlığın-
da gerçekleşen toplantıya, 
Malatya Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ra-
mazan Özcan, yönetim ku-
rulu ve meclis üyeleri katıldı.
Meclis Başkanı Erdoğan 
Ünal, yılın ilk meclis top-
lantısının borsaya ve kente 
hayırlar getirmesini dile-
yerek “Geçen hafta buğday 
pazarı ile ilgili, başkanımı-
zın katılımı ile sorunları 
ve eksiklikleri dile getirdi-
ğimiz bir toplantı yaptık. 

Bu hafta Perşembe günü 
kırmızı et ile ilgili toplantı 
yaptık. Bu toplantıya millet-
vekilimiz Ahmet Çakır da 
katıldı ve kırmızı et ile ilgili 
sorunları kendilerine ilet-
tik. Bildiğiniz gibi pazartesi 
günü başkanımız odalar ve 
borsaların toplantısına ka-
tıldı” ifadelerine yer verdi.
Toplantıda daha sonra söz 
alan Yönetim Kurulu Başka-
nı Ramazan Özcan da geride 
kalan 2018 yılı ile ilgili önü-
müzdeki günlerde kapsamlı 
bir değerlendirme toplan-
tısı yapacaklarını söyledi. 
 2018 yılında ka-
yısı ihracatında çok ciddi 
anlamda sonuçlar aldıkla-

rını belirten Özcan, “2018 
yılının Temmuz ve Aralık 
ayı itibaren 6 aylı bir süreç 
içerisinde yaklaşık 53 bin 
ton ihracat yaptık. Geçmiş 
yıllara oranla stabil bir ih-
racat devam ediyor” dedi.
 Bu ay Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliğinin 
öncülüğünde Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın da ka-
tılımıyla gerçekleşen eko-
nomik şurası toplantısına 
Malatya Ticaret Borsası 
olarak katılım sağladıkları-
nı da belirten Özcan, “Şura-
da Ticaret Sanayi Odası ve 
Ticaret Borsası tarafından 
hazırlanan şehrin problem-
leri ve sıkıntıları ile ilgili 

raporlar Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine sunul-
du.  Özellikle organize 
sanayi bölgesinin alt yapısı 
ve kamulaştırma bedelle-
ri ile ilgili sorunu gündem 
maddesi içerisine aldırdık. 
Lisanslı depoculuk çözül-
mesi gereken problemle-
ri ilgili konuları da günde 
maddelerinin arasına al-
dık. Şehrin ekonomisini 
canlandıracak, özellikle 6. 
bölge teşviklerinin devamı 
ile ilgili de gerekeni ilettik. 
Oradan da cumhurbaş-
kanımızın ve yaklaşık 10 
bakanımızın olduğu top-
lantıda bunlar dile getiril-
di” ifadelerine yer verdi.


